
Sognebladetfor Skæve og Hørby

December 2014 
- februar 2015



Hvert år, når vi nærmer os december, glæder 
jeg mig til igen at skulle høre juleevangeliet: 
Om Guds søn der fødes i en stald, om hyrder, 
engle, vise mænd og Betlehemsstjernen. 
I kirken bliver juleevangeliet fortalt på mange 
måder. Ved oplæsning, sang, genfortælling, 
krybbespil, dukkespil – Og med af billeder, 
julekrybber, stjerner, engle og juletræer.
Og fra i år vil man i Skæve Kirke også få ju-
leevangeliet fortalt i korssting. I Juletiden vil 
man kunne se juleevangeliet afbilledet på al-
terduen. Billederne her er en foreløbig kladde, 
så det endelige resultat må man komme i kirke 
for at se.

Rigtig glædelig jul og godt nyt år!
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Af sognepræst
Mette Volsgaard

Juleevangeliet, som det står i Lukasevange-
liet, kapitel 2, vers 1-14 
 
Og det skete i de dage, at der udgik en befa-
ling fra kejser Augustus om at holde folketæl-
ling i hele verden. Det var den første folketæl-
ling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. 
Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver 
til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret 
i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hed-
der Betlehem, fordi han var af Davids hus og 
slægt, for at lade sig indskrive sammen med 
Maria, sin forlovede, som ventede et barn. 
Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle 
føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og 
svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der 
var ikke plads til dem i herberget. 
I den samme egn var der hyrder, som lå ude 
på marken og holdt nattevagt over deres hjord. 
Da stod Herrens engel for dem, og Herrens 
herlighed strålede om dem, og de blev gre-
bet af stor frygt. Men englen sagde til dem: 
»Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæ-
de, som skal være for hele folket: I dag er der 
født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, 
Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et 
barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og 
med ét var der sammen med englen en him-
melsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 
Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred 
til mennesker med Guds velbehag!



Onsdag den 22. oktober blev der i Skæve Kirke 
afholdt koncert til fordel for sognenes skoleprojekt 
i Tamil Nadu, Indien. Aftenen bød på en perle-
række af både nye og kendte sange fremført af 
dygtige musikere, solister og kor.

Ca. 125 personer var mødt op til koncerten, hvor 
der blev indsamlet godt 4.500,- til byggeri af klas-
selokaler og indkøb af skoleudstyr på en high 
school i byen Sandapettai...
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Flot støttekoncert



Gummistøvlerne og regntøjet er blevet flittigt 
brugt her de sidste par måneder!! Og børnene 
synes, det er sjovt med regnvejr, for så bliver der 
en masse dejligt mudder at lege med. 

Troldestuen(de ældste børn) har arbejdet med træ, 
de har lavet både store og små troldefigurer. Bør-
nene synes det har været sjovt, både at save, male 
samt klistre. Vi har haft fokus på læreplanstema-
erne natur, social og personlig udvikling. Igennem 
processen har børnene arbejdet sammen i små 
grupper. De har brugt deres fantasi, snakket, hyg-
get sig samt oplevet fællesskabsfølelse omkring at 
udvikle noget sammen.
 
Krudtuglestuen (de 3-4 årige) har arbejdet med 
emnet ”projekt restaurant”. Vi har haft fokus på 
læreplanstemaet kulturelle udtryksformer og vær-
dier. Vi har arbejdet med, at lære børnene regler 
og omgangsform igennem lege og aktiviteter. Bør-
nene har prøvet i små grupper at lege tjener samt 
følge/opleve den kultur, som er på en restaurant. 
Børnene har syntes at det har været sjovt og spæn-
dende og pt er vi ved at lave menukort. 

Vildbassestuen (de 3-4 årige) har også haft fokus 
på læreplanstemaet kulturelle udtryksformer og 
værdier. Børnene har arbejdet med andre kulturer 
samt den danske. Vi har snakket om Amerika, 
og via små filmklip set nogle af deres traditio-
ner. Vi har også snakket om forskelligheder fra 
den danske kultur, f.eks. om hvornår vi holder 
jul. Børnene har malet både det danske samt det 
amerikanske flag. De har igennem processen haft 
mulighed for at tilegne sig viden om egen kultur 
samt andres. De har syntes at det har været sjovt 
at tegne, male samt klistre, og har nydt hinan-
dens selskab. Det hele blev udstillet på stuerne og 
afsluttet med forældrekaffe.

I november har børnene lavet julegaver til deres 
forældre og i december skal vi JULEHYGGE!

I ønskes alle en rigtig glædelig jul

På Dybvad børnehaves vegne
Ulla Eriksen
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Hos KFUM Spejderne i Hørby er der blevet af-
holdt sponsorrally i september. Igen i år var der et 
fantastisk vejr, så mange friske spejdere var mødt 
om for at kæmpe om flest km. og indkørte penge, 
spejdervennerne havde sørget for saftevand, kaffe, 
kage og præmier.

Der blev cyklet kr. 8.740,- ind.

I september var alle gruppens ledere, grupperåd 
og spejdervenner samlet til visionsaften i spejder-
huset, hvor mange nye ideer og tiltag blev disku-
teret og sat i gang. Der arbejdes på at få flere nye 
ting i gang.

Juniorspejderne har været i gang med at lære 
besnøringer, været i gang med at bygge trebukke-
som bruges til alt pioneringsarbejde, så nu kan de 
selv kan bygge ting og sager. De har også haft løb 
med Disney quiz og lavet papmache dyr. Sidste 
møde var flyttet til Badskær Kirke, hvor de deltog 
i Fortælletime sammen med forældre. 

Spejderne har lavet sjov med ild, lært om andre 
lande og været på Tvedentur, cykel-oløb og over-
nattet i shelter. Patruljerne laver også selv møder 
som et par stykker i patruljen planlægger for 
resten. Det læres blandt andet på kurser og ved 
at prøve sammen med mere erfarne spejdere. Det 
er en god udfordring at stå for noget, og at være 
ansvarlig overfor sine kammerater. 

Vi har netop afholdt vores Uglegylp, et natløb 
hvor man løser mange forskellige opgaver, samti-
dig med at man bliver udfordret af mørket i sko-
ven og måske en masse mærkelige personer..! –Da 
løbet altid har et tema, med nogle der vil hjælpe 
en gennem opgaverne og nogle der prøver at 
fange spejderne. I år var der igen en patrulje med 
fra Dybvad Spejderne og et helt hold fra 9. Klasse 
plus nogle fra andre klassetrin også , da vi havde 
inviteret på skolen og givet dem muligheden for 
at prøve udfordringer som spejder en nat. 

Mødestedet er spejderhuset, Brombærvej  7, Hørby 

Juniorspejdere:
onsdage kl. 17.30 – 19.00 For 1. – 4. klasse
(kun indtil januar 2015)

Storspejdere:
onsdag kl. 19.15 – 21.00 For 5. – 9. klasse
(undtaget skolernes ferier)

Klan Kronhjort –voksne spejdere  mødes ca. en 
gang hver 2. måned lørdag/søndag kl. 10-14

Evt. spørgsmål, kontakt gruppeleder Anne Marie 
Jensen på 29937871 eller kig på vores hjemmeside:

www.hoerbyspejderne.dk

Igen i år sælger spejderne 

juletræer ved Sognehuset. Se 

åbningstider på stedet eller 

på opslag i brugsen eller på 

”Hva´ så Hørby”.

Fra januar 2015 kan du gå 

til KFUM-spejder i Hørby, al-

lerede når du går i 0.kl.. Hver 

mandag mødes 0.kl. - 4.kl. 

og der er en masse spændende 

på programmet! Flere oplys-

ninger følger...

H
ørbyspejderne
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Hørby Pastorat. 
Ja, sådan hedder det, når to sogne har fælles præst 
og ledelse, altså: Pastorat, selv om vi kalder os for 
sogn, og: Pastoratråd. - Vi betegner os fortsat som 
menighedsråd. –  Men et indholdsrigt, og til tider 
lidt hæsblæsende år blev det til, med mange fint 
sammenhængende og varierede arrangementer og 
gudstjenester. I Aalborg Stift er alle sogne blevet 
pålagt at tælle alle deltagere ved kirkelige hand-
linger, altså alt, hvad der sker i sogne-regi, og det 
bliver spændende at se, når et år er gået, hvad 
tallene viser. Det er klart, at ikke alle gudstjenester 
og sognearrangementer er lige velbesøgt, men 
rigtig mange gange har vore kirker været fyldte, 
godt fyldte og endda overfyldte!

Den nye skolereform har været en stor medspil-
ler i planlægningen af årets gang i sognet. P.gr.a. 
børnenes ændrede timetal i skolen, er det blevet 
et større puslespil at få konfirmand- og minikon-
firmandundervisning til at ”gå op”, men takket 
være velvilje fra skole og vort eget personale tror 
vi på, det vil lykkes. Også vore børne- og kirke-
kor er blevet berørt, og har måttet ændre øve-
tidspunkter. Heldigvis er der fortsat en herlig flok 
dygtige sangere, der ofte medvirker ved forskel-
lige lejligheder. Korleder Anne Hejslet fik først på 
sommeren nyt job, og det kom også til at betyde 
visse ændringer, men hun og Anette Bilde formår 
stadig at undervise og lede børnene, og det er vi 
virkelig glade for, og stolte over!

Sognehuset i Hørby har i den grad vist sit værd. 
Efter ombygning til handicaptoilet, ændring af 
køkken og etablering af lyd- og billedanlæg er 
det blevet ideelt til sogne-eftermiddage, korun-
dervisning, foredrags- og filmaftener, møder osv. 
Også kirkebandet, som medvirker ved forskellige 
lejligheder i kirkerne, har, ligesom sognemedhjæl-
per Anette, til huse her. Stabile kræfter fra Hørby 
er behjælpelige med køkken, rengøring og græs-
slåning.

På personaleområdet er der sket få, men dog væ-
sentlige, ændringer. Per blev 1. april ansat som ny 
gravermedhjælper. Vi har et velfungerende team 
bestående af Lone, Lene og Per som medhjæl-
pere fra april til december, samt Henrik og Anita 
som fuldtids gravere. Vi får faktisk megen ros fra 
gæster, som altid bliver mødt af et venligt perso-
nale, når de besøger de 3 velplejede kirkegårde.                                                                                                                       
Midt på sommeren tog vi afsked med Ole Mikael 
Sørensen, organist i Hørby-Badskær i ca. 24 år. 
Ole havde ønsket at prøve en tilværelse uden 
dette bi-job. Forståeligt for ham, men træls for os. 
Han var yderst kompetent, samarbejdsvenlig og 
fleksibel. – Og ekstra ærgeligt, da det endnu ikke 
er lykkedes at finde en afløser.

Ved et såkaldt provstesyn fandt man ud af, at da 

Årets konfirmander

Glimt fra ”Kirkens Fortælletime”

Høstgudstjeneste

Gospelkids

Informationsaften om Indiensprojektet
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præsteboligen for ca. 100 år siden blev bygget, 
blev der anvendt beklædningsplader, som efter 
nutidige regler ikke er legale. Det har betydet en 
større renovering og efterisolering af vest-enden 
af tagetagen. Kort efter sommerferien kunne præ-
stefamilien atter tage alle værelser i brug.

Mange, efterhånden traditionsrige, arrangementer 
er afholdt i årets løb. Flotte koncerter der trækker 
fulde huse, møder med opbyggeligt indhold  –  og 
hygge.  Men også nye tiltag er blevet prøvet af. 
Omkring højtiderne holdes en del fælles gudstje-
nester med nabosogne. Det giver muligheder for 
nye, forskellige former. Måske som øjenåbner og 
inspiration for os alle. Også i vore egne sogne kan 
nævnes nogle nye og nyere forsøg. Salmesangs-
gudstjeneste, juleoptakt, kyndelmisse-gudstjene-
ste, morgen-fugletur (med efterfølgende rund-
stykker og gudstjeneste) osv. –Og som noget helt 
nyt i år: Friluftsgudstjeneste med dåb! – Søparken 
var helt ideel til dette formål!
                        
Spaghettigudstjenesterne, som vi har afholdt i 
nogle år, er blevet til: Kirkens fortælletime. Et 
samarbejde mellem ansatte og frivillige samt spej-
derne. Og man samles stadig til den efterfølgende 
spaghetti og kødsovs. Vi tror og håber, det bliver 
til glæde for rigtig mange børnefamilier.

Samarbejdet med ALC, Arcot Lutheran Church 
i Indien nåede en slags højdepunkt i februar. 
Som man har kunnet følge i Sognebladet har 
vi støttet et skolebyggeri i Somasipadi. Og da 
det var vinter i Danmark, tog en lille gruppe til 
indvielse af en ny bygning med 4 klasselokaler. 
Naturligvis en stor oplevelse for deltagerne, 
men en meget, meget større glæde for børn, 
forældre og personale ved skolen. Disse sko-
ler i området er Alfa og Omega for de lokale 
borgere og allermest for de ufatteligt mange 
børn. Mange af børnene, og næsten alle voksne 
i området vidste hvad Denmark; -og Skaeve 
Congregation (Skæve Menighed) var og be-
tød. Det var meget overvældende og rørende!                                                                                                           
Også den opbakning vi møder i Skæve og Hørby 
sogne er fantastisk, og helt afgørende for projek-
tets fremtid. Udover midler fra Ejnar Skovsgaard 
Christensen-boet, er der indsamlet en rigtig pæn 
sum, øremærket til toilet, vandforsyning, køkken 
og undervisningsmateriel.

En lille gruppe ildsjæle, som kalder sig ”Indiens 
Venner” styrer og støtter denne indsamling som 
kan komme fra overskud ved arrangementer, 
indsamlinger, indtægter fra uddeling af Sogne-
bladet, honorar for ny hjemmeside: www.skaeve-
hoerbysogn.dk  m.m.  . Alt sammen gode penge 
som ”gør en verden til forskel”! – Og vi oplever 
en velvilje, der giver genlyd helt til Indien, har vi 
erfaret! I oktober blev der afholdt en støttekoncert 
i Skæve Kirke med ”vore egne” kræfter. Rigtig 
mange var aktive, og et meget talrigt publikum fik 
en unik og helt fantastisk oplevelse! 

Høstgudstjeneste

Gospelkids

Informationsaften om Indiensprojektet



Næste samarbejdsprojekt starter i 2015 og hedder: 
Bygning af 3 klasserum i Santapettai. En skole 
med lidt større børn, og så håber vi også, det kan 
lykkes med en slags udveksling. Altså unge fra 
Indien på ophold i Danmark, - og omvendt. Alle-
rede nu ved vi, at 2 piger fra Dybvad har planlagt 
et ophold i Indien først i det nye år.

30. november starter det nye kirkeår. Med den 
indsats vort helt suveræne personale og de mange 
frivillige yder på forskellige fronter, og den posi-
tive stemning vi føler, der er, håber vi, at Skæve-
Hørby sogn på en  indholdsrig og værdig måde 
kan ”rumme” ALLE, der bor og kommer  her.

Skæve-Hørby Menighedsråd 
Henning Holm Olesen 

Babysalmesang

Kirkekor

Minikonfirmander på kirkebesøg

Højskolesangbogen og håndmadder
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Sogneeftermiddage i Hørby og Dybvad

Sognehuset i Hørby på Hjørringvej

Man kan bestille kirkebilen 

ved henvendelse på

tlf. 98 86 42 14 senest dagen 

i forvejen kl. 18.00.

Tur/retur med kirkebilen

koster en femmer.

HUSK

6. januar : Helligtrekongersfest. En god tradition er videreført : Anette, Matilde , Ole Mikael og 
måske lidt flere vil indlede 2015 for os på en god måde.

3. februar : Vi er inviteret til babysalmesang sammen med Anette, mødrene og deres babyer. De 
kommer i sognehuset, og er sammen med os der.

3. marts : Pastor Emer. Erik Steen Møller fortæller om, og agerer som Judas, som optakt til 
påsken.

Alle eftermiddage fra 14 - 16 i Sognehuset i Hørby
Vh Emmy og Willy

Mette
Jytte og Finn

Arbejdsdag hos KFUM spejderne i Dybvad

Kirkens Fortælletime



IM
 D

yb
va

d Program vinter 2015
Torsdag d. 4. december: Julefest ved Birgit Aaen, Strandby

Tirsdag d. 13. januar: Alliancebedeuge – Emne: Fadervor

Tirsdag d. 27. januar: Generalforsamling

Tirsdag d. 10. februar: Sognepræst Bruce Steuer, Gærum

Tirsdag d. 24. februar: Sømandsmissionær Leif Rasmussen, Strandby

Tirsdag d. 3. marts og
onsdag d. 4. marts: (Kredsen) - Bibelkursus v. Finn Najbjerg,
 Vinderslev. Møderne holdes i Ravnshøj

Tirsdag d. 17. marts: Jytte Thomsen, Dybvad

Onsdag d. 18. marts: Sognepræst Johnny Søndberg-Madsen, Thorshøj

Fredag d. 20. marts: Familieaften

NYT – NYT – NYT
Møderne  starter kl. 19.00  i Dybvad Missionshus,

hvis ikke andet er bekendtgjort

Bogbyttebiks
Hørby har fået en selvbetjenings-bogbyttebiks: en reol med bøger og blade. Ideen er, at man kan låne, 
donere, bytte, læse, beholde eller aflevere bøgerne igen efter læsning. Alle genrer er velkomne -  jo 
flere brugere jo bedre. Reolen står under bagerens halvtag så den er tilgængelig for alle på alle tids-
punkter. Hvis nogen har et forslag til en anden placering, nu vi går den kolde og våde tid i møde, er I 
velkomne til at kontakte mig enten via ”Hva så Hørby” (Facebook) eller SMS 22356926.

Hilsen Malene Enni

Bageren holder ferielukket fra 
1/1-15 til og med 12/1-15
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VESTDANSKE MESTRE FOR HOLD

Ti unge atletikudøvere gav sig selv og Dybvad 
Idrætsklub en flot afslutning på den udendørs 
atletiksæson med guld. Det skete på Sæby Atle-
tikstadion, der den sidste søndag i september var 
vært for de vestdanske mesterskaber i aldersklas-
serne 10-11 år og 12-13 år. 

Hækkeløb: Sigrid Scholten blev nr. 2 og Signe Lis-
borg nr. 3 i 60 m hækkeløb med henholdsvis 12,58 
og 12,90 sekunder. Drengene løb 80 m; her blev 
Mathias Berg nr. 3 med 15,26 sekunder.

Højdespring: Her blev Sigrid Scholten treer med 
1.30 m, mens Emma Andersen og Signe Lisborg 
begge fik noteret 1,15 meter. 

Kuglestød: Her blev det til personlige rekorder for 
Dybvads deltagere, nemlig 8,18 m til Oliver Mar-
tinsen hos drengene, mens Marie Bang med 9,60 
m og Signe Lisborg med 7,99 m blev nr. 3 og 5. 

1000 m løb: Her stillede Dybvad med Mia Martin-
sen og Sophie Ingenuus, samt kun 10-årige Jelmer 
Scholten. Mia blev nummer 2 med 3.50,89 min., 
mens Sophie blev nummer 4 med 4.05,57 min. 
Jelmer blev 3’er hos drengene med 3.31,30 min.

Længdespring: Her vandt Mikkel Johst i person-
lig rekord med 4,72 meter, mens Mathias Berg på 
andenpladsen fik noteret 4,27 meter. Sigrid Schol-
ten blev nr. 2 hos pigerne med 4,08 meter. 

80 meter løb: Her blev det til ny sejr for Mikkel 
Johst, der med 10,63 sekunder løb sin hidtil hur-
tigste tid, desværre med lidt for meget medvind. 
Mathias Berg blev med 11,76 nummer 4. Mia Mar-
tinsen blev treer hos pigerne med 12,43 sekunder. 

Boldkast: Mikkel Johst sikrede sig sin tredje sejr, 
da han vandt boldkast med 47,13 meter. Oliver 
Martinsen satte PR med 42,92 m på andenpladsen. 
Også PR til Marie Bang, der med 41,10 m besatte 
andenpladsen hos pigerne. 

4 x 80 meter stafet: Dybvads førstehold med 
Sigrid Scholten, Mathias Berg, Marianne Bang og 
Mikkel Johst løb på 46,53 sekunder. Andetholdet 
med Signe Lisborg, Sophie Ingenuus, Emma An-
dersen og Mia Martinsen løb på 50,00 sekunder.

Resultater fra Søparkløbet 9352 Dybvad

Søparkløbet 9352 Dybvad, som blev afholdt i 
et samarbejde mellem Dybvad Idrætsklub og 
Dybvad Borgerforening lørdag den 27. september, 
havde pæn deltagelse af både lokale motionslø-
bere samt løbeklubber fra bl.a. Østervrå og Sæby. 

De to arrangerende foreninger håber, at løbet i 
det flotte terræn i og omkring Søparken bliver en 
årligt tilbagevendende begivenhed – og at både 
løbere og publikum også i fremtiden vil støtte op 
for at skabe en god efterårstradition i byen. Samti-
dig takker arrangørerne de mange sponsorer, der 
deltog med flotte præmier og forplejning – samt 
ikke mindst glaskunstner Jytte Brinkmann, som 
havde lavet de mange flotte medaljer, der blev 
uddelt på dagen.

Herunder ses vinderne af de forskellige klasser 
ved årets Søparkløb:

Børneløb:
Alberte Burskov Fabricius – tid 0:06:01

6 kilometer:
Piger 0-8 år: Freja Nielsen – tid 0:52:29
Piger 9-12 år: Sigrid Scholten – tid 0:33:48
Piger 13-17 år: Amalie Bech – tid 0:50:40
Drenge 0-8 år: Emil Nielsen – tid 0:41:08
Drenge 9-12 år: Jelmer Scholten – tid 0:28:04
Kvinder 18-35 år: Sofie Kildahl Møller – tid 0:29:00
Kvinder 36-45 år: Marianne Jensen – 0:32:36
Kvinder 46-55 år: Margit M. Jensen – tid 0:31:54
Mænd 36-45 år: Henrik Jensen – tid 0:29:37
Mænd 46-55 år: Lars Holger Jensen – tid 0:31:31

12 kilometer:
Drenge 9-12 år: Marco Thomsen – tid 1:04:17
Kvinder 18-35 år: Freja Pedersen – tid 1:13:10
Kvinder 36-45 år: Anne Bundgaard – tid 1:03:28
Kvinder 46-55 år: Marianne Sørensen – tid 1:08:31
Mænd 36-45 år: Heine Jensen – tid 0:54:03
Mænd 46-55 år: Johnny Bech – tid 1:00:17
Mænd 56+ år: Jørgen Lykke Aagreen – tid 1:16:13

Vinder af største skoleklasse samt største tilmeldte 
hold blev Hurtigbøllerne fra Hørby-Dybvad Skole

D
ybvad Idræ

tsklub
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Skæve har den seneste tid tiltrukket beboerne i by 
og på land til adskillige arrangementer. Det er en 
glæde, at der altid er opbakning når vi har et ar-
rangement. Vi kan også stolt oplyse, at medlems-
tallet er stigende. Vi ved godt, at Jørgen Bruns 
samlemappe virkelig er drivkraften. Når der skal 
sælges medlemskort, og der er en ny bog med, er 
medlemmerne ivrige efter, at få de sidste historier. 
Historien om flyulykken ved Nejsum 4. juni 1943 
er rigtig spændende og flotte billeder fra området, 
hvor det skete, gør historien levende. Den anden 
historie handler om Skæve Borgerhus. Her kan 
man læse om livet langt tilbage i 19-hundredtallet. 
Huset har været brugt til filmfremvisning, bal lør-
dag aften, selskaber, møder og kursus i behand-
lingen af bær og frugt. I 1948 købte Indre Mission 
huset. Så var der søndagsskole og religiøse møder. 
Senere blev huset solgt til privat beboelse, men i 
2012 købte Skæve borgerforening huset med øko-
nomisk støtte fra Skæve Historiske Forening. Det 
har været spændende at se, at den frivillige hjælp 
har fået huset i en langt bedre stand, og borgerfor-
eningen glæder sig over alle de fremskridt, der er 
sket.Vi ved, at uden Jørgen Bruns indsats havde 
vi ikke nået så langt, så en stor tak til Jørgen og 
Gete.Vi håber, Jørgen fortsat vil have energi til at 
udføre det store arbejde med grundig research. 

Sommerudflugt: På den smukkest tænkelige 
sommerdag kørte ca. 30 personer til Vildmosen. 
Planteavlskonsulent Kaj Pedersen fortalte på 
hele turen, og vi kom ad veje, man nok ikke selv 
finder.Vi var ude der, hvor mosen gynger, og så 
på mosens vegetation.Der findes ting til kryd-
dersnaps, og det var der stor interesse for. Vi fik 
fortalt om vildmosekartoflerne, hvordan dygtige 
landmænd har gjort kartoflerne til en særdeles 
givtig indtægtskilde.Der blev arbejdet på mar-
kerne, både mejetærskere og kartoffeloptagere.
Det gav et fint billede af livet i mosen. Selskabet 
drak kaffe på Biersted Kro, og tilbage i Skæve 
Borgerhus var der smørrebrød, øl og vand. Den 
11. september var Jørgen Melvad på besøg. Det 
blev en interessant aften. Der er nok at gå i gang 
med, og der er penge til at gøre området attraktivt 
og få området til at blive en turistmagnet. Der er 
brug for at gøre Jyske Ås tiltrækkende, så der kan 
komme liv i dette dejlige område.

Den 13. september var der loppe-/trailermarked. 
Kaj bagte jødekager.Vejret var fint og de udendørs 
boder solgte godt. Borgerforeningen solgte kaffe, 
jødekager, øl og vand. Alle hyggede sig, og vi 
havde en god eftermiddag.

Lones magnetterapi den 20. oktober: Lone demon-
strede magnetmadrasser og magnetsmykker. Man 
kunne prøve, hvordan virkningen på sin egen 
krop var. Lone solgte både madrasser og mange 
magnetsmykker. Det er smukke ting, og folk var 
ivrige efter at prøve og høre hvad produkterne 
kan hjælpe på.

Eva Huss
12 
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Hørby Pensionist-petanque klub
Vi vil gerne sige tak for denne sæson.

 En tak til den store opbakning til vores stævne og 
Limfjordsturneringen. Tak for mange gode timer rundt i 

Vendsyssel.

Bestyrelsen

Hørby Pensionistforening
Vi vil gerne sige tak for i år til alle der mødte op.

Det er dejligt. når i vil møde op til vores aktiviteter.
Vi starter igen den 7. januar 2015 kl. 14

I Kulturhuset Nørregade 40, Hørby.

Bestyrelsen

Hørby Pensionistforening har holdt den år-
lig Stiftelsesfest og der var fin opbakning. 
Der var mødt 30 frem - alle var i godt humør - 
og snakken gik. 
16 gaver var til uddeling på indgangsbillet-
ter, så der var mange der gik hjem med en 
god gevinst. 
Bestyrelsen takker alle dem der støtter os ved 
vore ture og arrangementer.

Vi mødes hver uge i spejderhuset, Skæ-
vevej 69, undtagen i skolernes ferier.

Ved spørgsmål, kontakt Poul Thomsen, 
telefon 2097 8806

KFUM spejderne i Dybvad Bævere:
Tirsdage kl. 18.30-20.00

Ulveunger:
Tirsdage kl. 18.30-20.00

Spejdere:
Tirsdage kl. 18.00-20.00

H
ørby Pensionistforening
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Hørby/Dybvad dagpleje Farm fun tur

med hjælp fra Sparekassen Vendsyssel fond i Sæby.

Den 29/8-2014 kl. 8.45 stod forældre, søskende, dagplejebørn & plejere og spejdede efter Hørby turist-
bus, som skulle bringe dem til farm fun kl. 9. Som aftalt holdt bussen klar og der blev læsset. Den venlige 
chauffør Ole Madsen sørgede for, at vi var i Farm Fun til kl. 10.00. Dagen gik med at se på dyrene, gå 
rundt i den dejlige natur, køre med traktor som var et kæmpe hit og hygge med fællesspisning. Kl. 15.00 
vendte bussen snuden hjemad. Der var stille i bussen - børnene var trætte efter en super dag.  Forældre-
rådet vil gerne takke Sparekassen Vendsyssel i Sæby mange gange for deres medvirken til at dagplejebør-
nene i Dybvad/Hørby fik en god dag, og at vi slap for og trække udgifterne ud af legetøjsbudgettet :) 

Tusinde Tak

Foto & Tekst Af Morten C

14 



D
H

F fodbold
Urene er stillet tilbage, efteråret er kommet og 
DHF’s ungdomsspillere har sat fodboldstøvlerne 
på hylden og er rykket indenfor. Indendørstræ-
ning er i gang og foregår i Dybvad Hallen om 
mandagen og i Flauenskjold Hallen om fredagen 
og om lørdagen. Træningstiderne har været an-
nonceret i Østvendsyssel Folkeblad og kan også 
findes i DHF Fodbolds Facebook gruppe, hvor der 
også løbende kan findes information om resulta-
ter, turneringer, kurser osv. Indendørstræningen 
vægter det tekniske, og holdene har mulighed for 
både at deltage i turneringer og diverse stævner.

Dybvad Hallen – mandag:
16.00 – 17.30 U6 – U9 (DB)
17.30 – 18.20 U11 Drenge (DHF)
18.20 – 19.10 U12 Drenge (DHF)
19.10 – 20.30 U17 Piger – Dame senior (DHF)
20.30 – 21.30 Herre senior (DF)

Flauenskjold Hallen – fredag:
16.00 – 17.00 U10 Piger (DHF)
17.00 – 18.00 U14/15 Piger (DHF) 
18.00 – 19.00 U14/15 Drenge (DHF)
19.00 – 20.00 U16 Drenge (DHF)
20.00 – 22.00 Floorball (FIF)

Flauenskjold Hallen – Lørdag:
09.00 – 10.30 U6 – U9 (FIF)
15.00 – 17.00  Herre senior (FIF)

Afslutningsfest fredag den 24. oktober 2014:

Alle DHF’s ungdomshold var samlet i Flauen-
skjold Hallen til den årlige afslutningsfest med 
deltagelse af 125 børn fra U10–U17 samt de mange 
frivillige trænere, ledere og fodboldudvalgsmed-
lemmer, som ofrer mange timer for at give de 
unge mennesker gode timer og sportslige oplevel-
ser. 

Alle holdene deltog i Kattegat Cup i uge 31, en 
årlig tilbagevendende begivenhed som de mange 
camperende forældre er lige så glade for som de 
aktive børn.

Flere af holdene har lavet arrangementer i form af 
træningslejre eller overnatninger i klubhus eller 
privat, hvor spillere har lagt rum til, og den slags 
tiltag er for alvor med til at styrke kammeratskab 
og sammenhold.

DHF er jo en sammenslutning af Dybvad, Hørby 
og Flauenskjold, men vi kan konstatere, at der på 
ungdomsholdene er spillere, som kommer fra Fre-
derikshavn, Jerslev og Ørum for at være med her.

Pizza ad libitum, sodavand og masser af Slush Ice 
samt diskotek og fri leg/boldspil i hallen hører til 
afslutningsfestens faste punkter, og en tradition er 
det også blevet, at kåre årets pige- og drenge ung-
domsspiller. Denne titel tildeles en god kammerat 
og en holdspiller som repræsenterer klubben på 

bedste vis. Årets pokaler blev tildelt Sofie Schou 
Pedersen U17 og Rasmus Binder Baden U16.

Herudover uddelte træner/holdleder to pokaler 
til hvert hold, og følgende modtog en pokal for sin 
indsats i sæsonen:

U10 Piger 1: Sofie Birch og Freja Fabricius
U10 Piger 2: Anne Jensen og Marie Nielsen
U11 Drenge: Jeppe Lex og Mikkel Thomsen
U12 Drenge: Jonas Nielsen og Mads Peter Jacobsen
U14 Piger: Cecilie Lund og Freja Pulapa
U14 Drenge: Lasse Johnsen og Tobias Lex
U15 Piger: Christina Guldager og Sille Lovmand
U15 Drenge: Jacob Jensen og Nicolai Grøntved
U16 Drenge: Mathias Drejer og Mikkel Egebak
U17 Piger: Emma Kristensen og Johanne Grøntved

Alle holdene havde også pæne ord og gaver til 
trænere og holdledere, og helt overvældet måtte 
en enkelt træner fælde en tåre, over sit holds pæne 
ord og gruppekram. Fra fodboldudvalgets side 
blev der rettet stor tak til alle frivillige hjælpere 
lige fra trænere til dommere og forældrehjælp i 
cafeteria – uden disse kunne foreningslivet slet 
ikke eksistere.

Der er altid plads til nye spillere, trænere, dom-
mere og går du med drøm om at blive dommer 
eller træner, er klubben/klubberne behjælpelig 
med kurser osv. For yderligere oplysninger kan 
man kontakte Ib Sørensen eller Peter Østergaard 
fra DHF Fodboldudvalg.

Else Skovbak Iversen
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HUSK!!! 
Fra d. 1. - 23. dec.    
kan du vinde flotte   
gaver i byens store 

JULEKONKURRENCE 

 

Kl.1600  

 
Kl.1630 

 

       fra 

Kl.1700  

 

 

Stort FAKKELOPTOG fra Land & Fritid                  
     Følg med Nissemor til Ældrecentret hvor          

vi skal kalde på Julemanden 
Land & Fritid byder på kaffe og småkager inden start 

 
JULETRÆSFEST på Dybvad Kro                                                         

Gratis æbleskiver, gløgg og saftevand          
SLIKPOSER til alle børn 

Tilmelding nødvendig i barnets institution eller på           
mobilnr. 22301497 

    

Stor JULEBUFFET på Dybvad Kro           
med alt hvad dertil hører!....                              

pr. prs.139,-  
 

Open by Christmas   
i Dybvad                            

Fredag d. 12. dec. til kl. 2100 

Gode tilbud i  
butikkerne!   
Vi handler   
til kl. 2100 

Mød JULEMANDEN 
i byens butikker fra 
kl. 1800 - 2100 

han har godter med! 

��������:                                                                                                                  
Dybvad  Handelsstandsforening 

Ved Dybvad Boldklubs afslutningsfest i Dybvad Forsamlingshus lørdag den 1. november, blev der bl.a. uddelt 
pokal til Carsten Simonsen for 400 spillede førsteholdskampe, mens Årets DB’ere blev Bianca Svendsen og 
Klaus Nielsen, Badskær
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Der har været mange gode fælles oplevelser i 
efteråret. De populære mandeture har gået til 
Skagen, Aså-Hals og Købmandsgården i Tornby. 
I oktober var der besøg af Damernes Butik. Der 
blev vist meget fint og brugbart tøj af de lokale 
mannequiner, og så var der gang i handlen.
Fra Hyggeholdet deltog 4 i Frivillig Fredag. Et fint 
arrangement på torvet i Sæby med kaffe, kage og 
musik. Desværre var vejret ikke for godt, så der 
kom ikke så mange forbi, men vi fik hilst på flere 
fra de andre frivillige organisationer. Tak fordi vi  
måtte deltage.

Hele  efteråret har der været travlt med forbere-
delse til julemarked. Når dette udkommer, er vi 
sikre på, at det er godt overstået og med den fine 
tilslutning, som der plejer at være. De mange flit-
tige hænder, gavmilde  forretninger og virksom-
heder har sørget for  fine gevinster og mulighed 
for at handle.

Først i december kommer børnehaven med Lucia-
optog, og den 18 december er der julegudstjeneste 
med kaffe og hygge. Det er en god optakt til juleti-
den, så mød endelig op.

En del af beboerne på Ældrecentret er i aflastning 
til de kan få plads der, hvor de ønsker at bo. Det 
er lidt mærkeligt, at de skal videre, når vi på gå-
ture og ved andre aktiviteter, har lært dem lidt at 
kende. Vi håber, at de har haft gode oplevelser og 
befundet sig god, mens de har været i Dybvad.

Hermed ønsker vi god jul og godt nytår. Tak til 
alle der har støttet og hjulpet os.

Ældrecentret og Hyggeholdet

9
8
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6

 4
3
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1
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Nu er der ikke meget tilbage af 2014. I Hørby 
Børnehus er der fuld gang i julegaveværkstedet 
og andre juleforberedelser. I julegaveværkstedet 
bliver der bl.a. brugt gamle børnegummistøvler. 
Spændende hvad det skal blive til.
 
De sidste måneder har budt på flere spændende 
ting i Børnehuset. De store børnehavebørn har 
været til OL i Sæby, hvor alle daginstitutioner i 
Sæby og opland deltog. Sæby Atletikstadion var 
fyldt med aktive børn der løb fra den ene opgave/
aktivitet til den næste. Der var høj solskin hele 
dagen og alle havde en dejlig dag med sved på 
panden og trætte ben. 

I Hørby Børnehus er vi begyndt at synge mor-
gensang hver mandag morgen. Det er en dejlig 
start på ugen. Der bliver sunget ”Regnvejrsdag i 
november”, ”Æblemand”, ”Marken er mejet” og 
andre gode børnesange. Det er rigtig hyggeligt at 
mødes om sang og musik, og både børn og voksne 
nyder det. 

Børnehusets legeplads er desværre igennem de 
sidste år blevet voldsomt nedslidt. Den har været 
hårdt ramt af råd og slitage. Men vi er heldigvis 
godt i gang med at skifte mange af de gamle ting 
ud. Der er for nyligt kommet et gyngestativ op 
igen, flere af legeredskaberne er i gang med at 
blive renoveret og i september var vi så heldige at 
få penge af Sparekassen Vendsysselfonden til et 
nyt stort legehus. Vi håber at få de sidste ting sat 
i stand i løbet af 2015, så vi igen har en stor flot 
legeplads. 

I uge 41 var der ”Høstuge” i Børnehuset. Det be-
tød, at der hele ugen var værksteder og aktiviteter 
rundt om i huset og på legepladsen, alt sammen 
med udgangspunktet ”høst”. Der blev lavet mad 
af lokale råvarer, alle dage startede med sang og 
samtale om høst, om onsdagen havde vi besøg af 
Niels fra Dybvad Børnehave, der lavede æblesaft 
sammen med børnene og om torsdagen var der 
”store forældredag”, hvor der var masser af foræl-
dre i huset hele dagen.

Huset summede af aktivitet hele ugen og det 
hele kulminerede med en fantastisk opbakning af 
forældrene til vores ”store forældredag”. Vi er alle 
enige om at det er noget vi skal prøve igen næste 
år. 

Jan Kokholm
Daglig pædagogisk leder
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Tirsdag den 9. december inviteres alle borgere 
fra Dybvad og omegn til stort borgermøde på 
Dybvad Kro fra kl. 19.00-21.00 

Borgermødet har fokus på energirenovering af 
landsbyboliger som løftestang for at skabe bære-
dygtig landsbyudvikling i Frederikshavn Kom-
mune.
 
“Det er dejligt at bo i en landsby, det gør jeg selv, 
men udviklingen kan være hård mod de mindre 
samfund, og det gælder også i vores kommune, 
hvis ikke vi aktivt gør noget ved det. Derfor øn-
sker vi at inspirere borgerne i Dybvad til at se det 
potentiale, som energirenovering af landsbyboli-
ger både kan give de små samfund som helhed, 
og som det i særdeleshed kan give hver enkelt 
borger, som vælger at energioptimere sin bolig”, 
siger Poul Rask Nielsen, projektchef i Energibyen.
 
Der er et stort uudnyttet potentiale i at energi-
renovere sin landsbybolig. Det handler først og 
fremmest om at skære ned på de høje forbrugs-
omkostninger, men der er langt flere gevinster at 
hente. F.eks. betyder en bedre energimærkning 
ofte, at boligen bliver mere værd – og nemmere at 
sælge. Energirenovering giver samtidig en bedre 
økonomi i huset og et bedre indeklima.
 
“En af de vigtigste pointer er, at der er store ge-
vinster at hente for nærmest alle boligejere. Både 
for dem, som lige har købt nyt hus, for dem som 
vil blive boende i lang tid og for dem, som påtæn-
ker at sælge deres bolig. Alle kan få god inspira-
tion ved at deltage i mødet”, afslutter Poul Rask 
Nielsen.
 

Dialog og rådgivning er vejen frem:
 
På borgermødet samler Energibyen en række 
aktører med kompetencer inden for energireno-
vering, som er i stand til at klæde borgerne på 
med inspiration og konkrete cases fra netop deres 
lokalområde. Der er bl.a. inviteret en BedreBo-
ligrådgiver, og repræsentanter fra den finansielle 
verden, som fra hver deres perspektiv vil fortælle 
om muligheder ved energirenovering og optag af 
lån til samme.
 
Borgermødet afholdes som en del af projektet 
SmartCity.dk, som afsluttes ultimo 2014. I arbej-
det med projektet har Energibyen fokuseret på 
at skabe dialog i øjenhøjde med repræsentanter 
fra to lokale landsbyer med energi omdrejnings-
punkt, og har i samme ombæring videreformidlet 
andre landsbyprojekter.

Borgermødet har til formål at brede budskabet ud 
til alle landsbyborgere i nærområdet.



Sogneindsamling
Søndag den 8. marts fra kl. 12.00 til 14.00 afholder Folkekirkens Nød-
hjælp landsindsamling. 

Pengene fra indsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælps internatio-
nale arbejde blandt verdens fattigste.

Indsamlingen arrangeres lokalt i de for-
skellige sogne - og Skæve og Hørby sogne er også med! Inden indsamlingen 
bydes der på pizza, og efter er der mulighed for at få en kop kaffe.

 Indsamlere kan melde sig til Menighedsrådsformand
 Henning Holm Olesen på telefon: 98 86 90 98

20 

Spændende besøg på Hørby Skole

Fredag den 19. september var indiske Sundar Ghandi på besøg i Skæve og Hørby. Sunder er leder af ALC 
School Project, som er dét projekt, sognet støtter i Tamil Nadu. Under sit tre dage lange besøg i Skæve 
mødtes han bl.a. med menighedsrådet, ligesom der blev lejlighed til en rigtig spændende formiddag på 
Hørby-Dybvad Skoles afdeling i Hørby, hvor indskolingen lyttede og deltog i sjove ”indiske” aktiviteter.
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Julekoncert i Skæve Kirke
Onsdag d. 17. december 19.30

med sangeren Bobo Moreno
og Skæve-Hørby Kirkekor

Julekoncerten i år er med en af de største stemmer i Danmark, 
nemlig Bobo Moreno.
Siden slutningen af 1980′erne, har Bobo Moreno sunget sig læn-
gere og længere ind i hjerterne på musikelskere i hele landet.
For dét der har gjort det lidt pudsige navn Bobo Moreno ver-
densberømt i Danmark, er ganske enkelt evnen til at begejstre et 
hvilket som helst publikum med sin alsidige stemme.
Bobo vil synge julen ind med en masse julesange og andre sange 
fyldt med hjerte og sjæl.

Kirkekoret fra Skæve og Hørby kirker deltager også under ledelse af Anette Bilde og Anne Hejslet. De vil 
synge sammen med Bobo og også synge nogle numre alene med bandet.

Skæve kirkes egen organist Niels Ole Sørensen har samlet bandet til denne koncert, på bas Jesper Bang 
Pedersen, Esben Bach på trommer og så Niels Ole Sørensen på keyboard.

Mød op og vær med til at gøre denne aften til en festlig juleoptakt få dage før d. 24. december.

Gratis entré

Nytårskoncert i Skæve Kirke 
Torsdag d. 8. januar kl. 19.30 med Organic3 & Benjamin Koppel

Vi gentager succesen fra sidste år.

Man vil opleve en aften, hvor kirkerummet bliver fyldt med fantastiske stemninger skabt af Benjamin 
Koppels flotte lyriske tone og virtuose saxofonspil, Hammondorglets mange facetter, betjent af Niels Ole 
Sørensen, blandet med smagfuldt guitarspil fra en af Danmarks absolut bedste guitarister, Uffe Steen fra 
Aarhus og swingende trommespil fra Esben Bach.

Programmet til koncerten vil koncentrere sig omkring velkendte salmemelodier, men i en helt anderledes 
indpakning end den sædvanlige ’søndag formiddag-version’. Så velkommen til en anderledes og beri-
gende musikalsk oplevelse!

Entré 75,- kr. (børn op til 15 år gratis)
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30. august 2014: Døbt i Skæve Kirke: 
Marie Chemnitz Madsen.
Forældre: Heidi Nielsen og Peter 
Chemnitz Madsen

31. august 2014: Døbt i Hørby Kirke: 
Malthe Ribergaard Pedersen.
Forældre: Anne Ribergaard Madsen og 
Dennis Pedersen

21. september 2014: Døbt i Skæve Kirke: Mikkel Juel 
Birkholt.
Forældre: Mette Birkholt Larsen og Henrik Juel Kristen-
sen

21. september 2014: Døbt i Skæve Kirke: 
Maya Nygaard Constantinescu.
Mor: Cristina Manuela Constantinescu

5. oktober 2014: Døbt i Badskær Kirke: Christian Jens 
Astorp Christensen og Caroline Elisabeth Astorp Chri-
stensen.
Forældre: Henriette Astorp og Morten Christensen

30. august 2014: Viet i Skæve Kirke:
Heidi Nielsen og Peter Chemnitz 
Madsen
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Deadline for næste sogneblad: 1. februar 2015
Næste blad udkommer ultimo februar

Indlæg til sognebladet kan sendes til
jesper.koldtoft@skolekom.dk eller smh.anettebilde@gmail.com

Igen i år vil der i ugerne op til jul blive øvet et krybbespil, som skal vises til formiddags-julegudstjenesten 
den 24. december kl. 10.30 i Badskær Kirke. Alle børn der har lyst kan være med, men man skal mindst 
gå i 0. klasse. Der vil være få replikker (ikke til alle) og nogle skønne julesange.
Der øves følgende datoer, hvor man skal være tilstede:

Mandag den 8. december 16.30 – 17.30 (Sognehuset Hørby)
Mandag den 15. december 16.30 – 17.30 (Sognehuset Hørby)
Mandag den 22. december kl. 16.00 – 18.00 (Badskær Kirke)

Tilmelding er nødvendig – senest den 5. december til sognemedhjælper Anette Bilde Jacobsen.

HUSK:
Vi modtager meget gerne både tekst og billeder til sognebladet fra kommende og 

afholdte arrangementer og aktiviteter i lokalområdet. Virksomheder eller andre, der 
ønsker at annoncere i bladet, er velkomne til at kontakte os!

Fredag den 12. december 2014 kl. 18.00
Julehygge med fællesspisning for bibelkredsen i 
Lisbeth og Henning Hedegaards sommerhus i 
Lyngså

Onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.30 
Bibeltime hos Lis og Vang Lundegård, Hybenvej 
3, Hørby
7. samling: Håbet om evigt liv

Onsdag den 11. februar 2015 kl. 19.30
Bibeltime hos Karin og Vagn Vingborg, Rughol-
men 17, Hugdrup

Bibelkredsen i Hørby
Vi begynder på ny pjece: Guds kærligheds pris (af 
Alex Dahl Carlsen)
Lektion 1: Påskemåltidet

Onsdag den 11. marts 2015 kl. 19.30
Bibeltime hos Emmy og Villy Farsinsen, Nobisvej 
18, Hørby
Lektion 2: Getsemane og tilfangetagelsen

- - - - -
Enhver er velkommen til at deltage i et godt kri-
stent fællesskab med spændende bibelstudier. 
Kontakt evt. 
Karin Vingborg 98 864 860
eller Lisbeth Hedegaard tlf. 28 71 61 95
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Ansvarshavende redaktør for sognebladet: Jesper Koldtoft,
Idskovvej 16, 9352 Dybvad. Tlf. 2858 4246 Mail: jesper.koldtoft@skolekom.dk
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Graver, Skæve: 
Anita Jensen
Skævevej 87, 9352 Dybvad
Træffes på kirkegårdskontoret
Tlf. 9886 4348
I øvrigt sædvanligvis på kirkegården.
graver@skaevesogn.dk

Organist, Skæve: 
Niels Ole Sørensen
Kløvervej 11, 9881 Bindslev
Tlf. 2463 3936
nielsole@has.dk

Kirkesanger, Skæve:
Verner Knudsen
Ærøgade 21, 9740 Jerslev J. 
Tlf. 9883 2424
verner@knudsen.tdcadsl.dk

Regnskabsfører, Skæve-Hørby
Erik Wulff Sørensen
Søndergårdsvej 18, 9750 Østervrå 
Tlf. 9895 1287

Sognepræst : Mette Volsgaard, Skævevej 67, 9352 Dybvad. Tlf. 9886 4110 - Mail: skaeve.sogn@km.dk
Præstens fridag: Mandag. Aftale om dåb og vielse træffes med præsten.

Anmeldelse af dødsfald, meddelelse om fadderskab, navneændringer, udskrivning af attester m.v.  bedes 
rettes til Sæby kirkekontor: 9846 3937; saeby.sognfrederikshavn@km.dk

Graver, Hørby og Badskær:
Henrik Mølholt Bak
Brøndenvej 104, 9750 Østervrå
Træffetid: Alle hverdage kl. 10–11
Tlf. 9846 8187 / 2167 6099
graver@hoerby-badskaer.dk

Kirkesanger, Badskær:
Mathilde Aarup
Blegkilde Alle 43, St. 1, 9000 Aalborg
Tlf. 2892 6016
mathilde.aarup@hotmail.com

Kirkesanger, Hørby samt sognemedhjælper:
Anette Bilde Jacobsen
Hjørringvej 104, 9300 Sæby
Tlf. 9886 4054 / 4158 4054
smh.anettebilde@gmail.com

Korleder, Skæve-Hørby:
Anne Hejslet
Hjørringvej 174, 9300 Sæby
Tlf. 2216 9563
anne.hejslet@skolekom.dk

Medlemmer af menighedsrådet:

Formand: Henning Holm Olesen 
Dværghøjvej 12, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 9098
henningholm@mail.dk

Næstformand: Hans Abildgaard
Svangenvej 10, 9300 Sæby
Tlf. 9846 6401/ 2343 1953
hansabild1@gmail.com

Kontaktperson: Jytte Thomsen
Ålborgvej 319, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 4034
jytteogfinn@thomsen.mail.dk

Kirkeværge, Skæve: Anni Nielsen
Solholtvej 9, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 9176
annisolvang@dlgmail.dk

Kirkeværge, Hørby: Carsten Aarup
Nyholmsvej 11, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 2527 1256
bcaarup@gmail.com

Kirkeværge, Badskær: Jonna Boelskifte
Hybenvej 18, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 9846 6342
boelskifte@mail.dk

Kasserer: Tove Hosbond
Ålborgvej 434, 9352 Dybvad
Tlf. 5156 5196
t.hosbond@youmail.dk

Kirsten Steffensen
Solholtvej 16, 9352 Dybvad
Tlf. 9886 1100
kirsten@hvid-tand.dk
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Gospelkids
Sted: Musiklokalet på Hørby Skole
Tid: Onsdage kl. 13.10 – 13.55
Gospelkids er for de yngste korsangere (1. - 3.kl.). 
Her synges der rytmiske sange og salmer, kanons, 
lidt solosang eller i smågrupper og så bevæger vi 
os en masse!
Gospelkidsene medvirker til fortællegudstjene-
sterne – ”Lyt - det´ for børn” og udvalgte familie-
gudstjenester. Det er gratis at være med!
Koret ledes af sognemedhjælper Anette Bilde 
Jacobsen

Kirkens fortælletime – ”Nøj – det ´ for børn!”
De seneste år har ”Spaghettigudstjenester” været stedet især børn i sognene kunne mødes til en 
gudstjenste specielt tilrettelagt for dem. Nu sker der noget nyt! Fremover mødes man kl. 17.30 
skiftevis i Skæve og Badskær Kirke. Gospelkidsene medvirker hver gang og omdrejningspunktet 
er fortælling.
Børnene deles i grupper efter alder og vil få fortalt historier fra bibelen.  Vi starter og slutter sam-
men – og til sidst er der pasta og kødsovs som der plejer.
Alle børn og deres forældre og bedsteforældre er MEGET velkommen! 

Tirsdag den 27. januar kl. 17.30:  Skæve Kirke
Torsdag den 12. marts kl. 17.30:  Badskær Kirke

Kirkekor
Sted: Sognehuset i Hørby
Tid: Torsdage kl. 19.00 – 20.15
Kirkekor er for de større børn (4.kl og opefter) og 
her synges på dansk og engelsk, rytmisk og tradi-
tionelt, solo og flerstemmigt – men det vigtigste 
er at have det sjovt med at synge sammen. Koret 
medvirker til en del gudstjenester og koncerter 
og laver også musicals, tager på korstævner og 
overnatning.
Der betales et honorar ved øvning og til gudstje-
nester.
Koret ledes af Anne Hejslet og Anette Bilde Jacob-
sen



Gudstjenesteliste

Kirkebilen kører til samtlige gudstjenester og arrangementer i Skæve, Hørby og Badskær Kirker, 
samt i Hørby Sognehus og Skæve Præstebolig.

Man skal bestille kirkebilen ved henvendelse på tlf. 98 86 42 14 senest dagen i forvejen kl. 18.00.
Tur/retur med kirkebilen koster en femmer.

Torsdag den 18. december kl. 13.30
Tirsdag den 13. januar
Tirsdag den 10. februar
Tirsdag den 10. marts

Ældre fra området er meget velkomne til at være med denne eftermiddag.
Vi begynder med kaffebord kl. 14.00, hvorefter der er en kort gudstjeneste med 

altergang.

December 7/12 Badskær 16.00 MV 2. søndag i Advent. Juleoptakt
 14/12 Hørby 10.30 MV 3. søndag i Advent. Ældresagens sangkor
 21/12  10.30  4. søndag i Advent. Fælles gudstjeneste
     i Volstrup Kirke
 24/12 Badskær 10.30 MV Juleaften. Familiegudstjeneste
 24/12 Hørby 14.00 MV Juleaften 
 24/12 Skæve 15.30 MV Juleaften 
 25/12 Badskær 10.30 MV Juledag 
 26/12 Skæve 10.30 MV 2. juledag 
 28/12  10.30  Julesøndag. Fælles gudstj. i Volstrup Kirke 
Januar 1/1 Hørby 14.00 MV Nytårsdag
 4/1 Skæve 19.00 MV Helligtrekonger
 11/1 Badskær 10.30 MV 1.søndag efter H3K
 18/1 Skæve 9.00 JSM 2.søndag efter H3K
 25/1 Hørby 10.30 MV Sidste søndag efter H3K
 27/1 Skæve 17.30 MV Kirkens Fortælletime
Februar 1/2 Skæve 10.30 MV Septuagesima
 1/2 Badskær 19.00 MV Kyndelmissegudstjeneste
 8/2 Badskær 10.30 MV Seksagesima
 15/2 Skæve 14.00 MV Fastelavn. Familiegudstjeneste
     med efterfølgende tøndeslagning 
 22/2 Hørby 9.00 JSM 1.søndag i Fasten
Marts 1/3 Skæve 10.30 MV 2. søndag i Fasten
 8/3 Badskær 10.30 MV 3. søndag i Fasten
 12/3 Badskær 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 15/3 Hørby 10.30 MV Midfaste
 22/3 Skæve 9.00 HMP Mariæ Bebudelse 
 29/3 Badskær 10.30 MV Palmesøndag 
 29/3 Skæve 14.00 MV Palmesøndag. Familiegudstjeneste
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December 7/12 Badskær 16.00 MV 2. søndag i Advent. Juleoptakt
 14/12 Hørby 10.30 MV 3. søndag i Advent. Ældresagens sangkor
 21/12  10.30  4. søndag i Advent. Fælles gudstjeneste
     i Volstrup Kirke
 24/12 Badskær 10.30 MV Juleaften. Familiegudstjeneste
 24/12 Hørby 14.00 MV Juleaften 
 24/12 Skæve 15.30 MV Juleaften 
 25/12 Badskær 10.30 MV Juledag 
 26/12 Skæve 10.30 MV 2. juledag 
 28/12  10.30  Julesøndag. Fælles gudstj. i Volstrup Kirke 
Januar 1/1 Hørby 14.00 MV Nytårsdag
 4/1 Skæve 19.00 MV Helligtrekonger
 11/1 Badskær 10.30 MV 1.søndag efter H3K
 18/1 Skæve 9.00 JSM 2.søndag efter H3K
 25/1 Hørby 10.30 MV Sidste søndag efter H3K
 27/1 Skæve 17.30 MV Kirkens Fortælletime
Februar 1/2 Skæve 10.30 MV Septuagesima
 1/2 Badskær 19.00 MV Kyndelmissegudstjeneste
 8/2 Badskær 10.30 MV Seksagesima
 15/2 Skæve 14.00 MV Fastelavn. Familiegudstjeneste
     med efterfølgende tøndeslagning 
 22/2 Hørby 9.00 JSM 1.søndag i Fasten
Marts 1/3 Skæve 10.30 MV 2. søndag i Fasten
 8/3 Badskær 10.30 MV 3. søndag i Fasten
 12/3 Badskær 17.30 MV Kirkens Fortælletime
 15/3 Hørby 10.30 MV Midfaste
 22/3 Skæve 9.00 HMP Mariæ Bebudelse 
 29/3 Badskær 10.30 MV Palmesøndag 
 29/3 Skæve 14.00 MV Palmesøndag. Familiegudstjeneste

Sang, nærvær og hygge for de helt små i Badskær Kirke!
Efter netop af have afsluttet et dejligt babysalmesangsforløb med 10 
babyer og 9 mødre, glæder jeg mig allerede til at starte et nyt op i januar. 
Vi mødes 9 tirsdage, sidste gang lige inden påske og synger, nusser, leger 
og bevæger os i ca. 40 minutter i kirken - og bagefter er der kaffe og snak 
i Graverboligen lige ved siden af. 
Sangen og musikken i kirken er helt på de smås præmisser, og det 
kræver ikke nogen stor sangstemme at være med. Babyerne er nemlig 
ligeglade – for dem er roen, nærværet og mors eller fars stemme det 
vigtigste!

Der er babysalmesang tirsdage i Badskær Kirke
med opstart den 20. januar kl. 10.00

- og DU er velkommen!
 
Husk at melde dig og din baby til hos sognemedhjælper Anette Bilde 
Jacobsen smh.anettebilde@gmail.com. Det er selvfølgelig for alle, der har 
lyst til at være med, om man bor i Dybvad, Hørby, Skæve eller et helt 
andet sted! 

Venlige hilsener Anette Bilde Jacobsen – kirkernes sognemedhjælper!

Hotdogs og holdninger – ”Menneskesyn på spil”
Tirsdag den 10. februar kl. 18.00 danner Sognehuset i Hørby rammerne for 
Hotdogs og Holdninger. Børn og voksne spiser hotdogs sammen fra starten 
af, og derefter går børnene, sammen med sognemedhjælper Anette, over i 
skolens gymnastiksal hvor en rigtig danser: Dasha, vil lære børnene nogle 
seje dansetrin.
Imens vil det nordjyske medlem af Det Etiske Råd, Christian Borrisholt 
Steen, fortælle om sit spændende arbejde i Det Etiske Råd og om, hvordan 
hans kristne livs- og menneskesyn giver ham styrke og inspiration til dette 
arbejde. Efterfølgende vil der være tid til samtale og diskussion om etik, tro 
og eksistens. En rigtig spændende aften hvor der er mulighed for at komme 
omkring mange af de emner som Etisk Råd arbejder med. 

Børnene vender tilbage til Sognehuset omkring kl. 19.45, hvor vi slutter af 
sammen.

Aftenen kræver tilmelding (vi skulle jo nødig løbe tør for hotdogs) til sognemedhjælper Anette 
Bilde Jacobsen senest onsdag den 4. februar.



Juleoptakt 
Søndag den 8. december kl. 16.00 i Badskær Kirke. Kirkekoret, minikonfirman-
der, konfirmander, kirkesangere og organist medvirker med sang, drama og 
musik.

Julegudstjeneste for førskolebørn
Torsdag den 11. december kl. 13.00 i Skæve Kirke. De store børn fra Dybvad Bør-
nehave går Lucia-optog.

Adventsgudstjeneste med korsang
Søndag den 14. december kl. 10.30 medvirker Ældresagens Sangkor ved gudstje-
nesten i Hørby Kirke

Julekoncert
Onsdag den 17. december kl. 19.30 i Skæve Kirke. Med Bobo Moreno, Kirkekoret 
og Niels Ole Sørensen. Fri entré. Se side 21

Julen i kirkerne – se gudstjenestelisten side 26

Nytårsdag 
Torsdag den 1. januar kl. 14.00 i Hørby Kirke. Gudstjeneste, hvor vi byder vel-
kommen til det nye år

Helligtrekonger 
Søndag den 4. januar kl. 19.00 i Skæve Kirke. 

Helligtrekongersfest
Tirsdag den 6. januar kl. 14.00. Sogneeftermiddag med musik og sang

Nytårskoncert
Torsdag den 8. januar kl. 19.30 i Skæve Kirke. Med Organic3 og Benjamin Kop-
pel. Entré 75,-. Se side 21

Kirkens fortælletime
Tirsdag den 27. januar kl. 17.30 i Skæve Kirke – For børn i alle aldre. Se side 25

Kyndelmissegudstjeneste
Søndag den 1. februar i Badskær Kirke kl. 19.00. Gudstjeneste med tid til fordy-
belse.

Hotdogs og holdninger
Tirsdag den 10. februar kl 18.00 i Hørby Sognehus. Se side 27

Fastelavn 
Søndag den 15. februar kl. 14.00 i Skæve Kirke. Efter gudstjenesten er alle invite-
ret hen i KFUM spejdernes hus til fastelavnsboller og tøndeslagning.

Sogneindsamling
Søndag den 8. marts fra kl. 12.00 til 14.00 afholder Folkekirkens Nødhjælp lands-
indsamling. Se side 20

Kirkens fortælletime
Torsdag den 12. marts kl. 17.30 i Badskær Kirke – For børn i alle aldre. Se side 25A
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Sognebladet er trykt på miljøvenligt papir hos Øko-Tryk, Skjern


